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است  تیریمد، یاجتماع یموضوعات مرتبط با زندگ نیترگستردهاز  یکی، یبشر یکارکردها انيم در

در همه  نفسهیف یبا آن روبرو است. عرفان اسالم، از تولد تا مرگ یکه بشر در اداره امور زندگ یاگونهبه

 نی. اشودیم یتلق یعمل کپارچهی یمکتب، تیریآن همچون مد یاجتماع یهاجنبهخاصه در ، ابعاد وجود بشر

ط در دو مرتب نظرانصاحباز  یبر نظرات جمع یمبتن یعرفان اسالم کردیبا رو را تیریموضوع مد، پژوهش

فان بر عر یمبتن تیریمدل مد، مورد کاوش قرار داده است یزیربرنامهو  یآموزش تیریقلمرو عرفان و مد

 یهاآموزهبر  یمبتن تیریمد یشنهاديمواجهه و مدل پ، لدر عم یبه اثربخش لين یستگیشا تیبا کفا یاسالم

وها مورد و حفظ الگ یگانگی، کسب هدف، : انطباقیدر سنجه پارسونز در چهار بعد اثربخش یعرفان اسالم

و سنجه و  اريمع یهم در باورها تواندیمپژوهش  نیا یهاافتهیمرتبط قرار گرفته است.  نظرانصاحب دیيتأ

 یو معنو یفرهنگ یو حفاظت از دستاوردها تیتقو در زيو ن یتيترب، یدر نظام آموزش نتحقق آ یچگونگ

وزه ح نیا یدر پژوهش گر یعامل و هم لياسالم اص تفکر نابسطوح مختلف انقالب منبعث از  تیریمد

 .رديقرار گ برداریبهرهمغفول مورد  نسبتاً
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 مقدمه

و  شودیمو ماکتی از حقيقت سازمان تلقی  و نماد مدیر در حقيقت عمود خيمه یک سازمان

یم به شمار یسنگگرانثروت و سرمایه  عنوانبهمدیریت یک سازمان و اجتماع و کشور 

 تحقق ودر ابعاد مادی و معنوی انسان  افزودهارزش جادیبر اشگفت آميز آن تأثير که  دیآ

يت ذینفعان درونی و بيرونی و تعامل صحيح با جامعه و ارتقاء کيف دینوپدبخشيدن به انتظارات 

محاسن و  با همه ساختارهای مکاتب مدیریتی کسی پوشيده نيست. از دیگر سو بر کمتر

مفقود  یهاپازلکردن  ل پيدابه دنبا، یاهینظرپس از  یاهینظربا تداوم  همچنان، دستاوردها

، یماد موجودی، انسان، که در مدیریت کالسيک گونهآن. پالن مدیرت است ليتکم در

سيستمی  که هامستيسدنيایی است و از حيث نظریه  صرفاً یهامشوقبا  کنترلقابل واقتصادی 

 یهاللفهيخلانتظار ایفای نقش  توانینمبنابراین از چنين ساختاری هرگز ؛ رودیشمار مبسته به 

اهی جنبش روابط انسانی( که با نگنيوکالسيک )است در مدیریت  نيچننیامدیر را داشت و 

 و ؛به انسان و نيازهایش در پی مقاصد خویش است اعتناییبیانسانی به محيط کار با  کامالً

ر حاکم ب هویتیبی معاصر( با همه تالش و اهتمام در پی درمان دردنوین )مکتب  تاًینها

هی جامع نگا یزمانهم یو ادعاکالسيک و نيوکالسيک  از طریق ایجاد اتحاد بين، ساختارها

جه کرامت الهی مبنای معيار و سن باز به دليل آنکه بر، و سيستماتيک به ابعاد انسانی و سازمانی

 صالت توليدتعبيری اافزایش توليد و به  انسان بنا نهاده نشده و بلکه روابط انسانی در خدمت

رک )نتوانست جهان تشنه به عرفان و معنویت را در قلمروهای مدیریتی درمان بخشد ، است

است که عصر کنونی به دليل  نجایو ا (1383، انيرضائ و 1393، نژادرانیا .1393.یاحمد به:

ه نی و بر مبنای چنين گرایشی شاهد خلق قارچ گوگرایش به معنویت به عصر معنویت مسمّ

تا تشنگان را از مشرب  کوشندیمکاذب و دروغين هستيم که به هر حيله و خباثتی  یهاعرفان

 و همچنان رودیمعرفان اسالمی انسان تجلی اسما و صفات خداوند بشمار  . درخود بنوشانند

وجود انسان نيز از منظر عرفان اسالمی همواره ، است «شانیفکل یوم هو »که خداوند متعال 

ات عرفان اسالمی با التف یهاآموزهاز ناسوت تا ملکوت است. از این منظر  و تکاملدر تجلی 

چه مکتبی یکپار، اجتماعی آن همچون مدیریت یهاجنبهخاصه در ، همه ابعاد وجود بشر به
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( چنانچه 7، 102ج ، )مجلسی «وکِهمالنّاسَ علی دینِ مُلُ»: مبنای برو  شودیمعملی تلقی 

شگرف آن در همه  تأثير، شوند هاآموزهممهد به این ، ساختارهای مدیریتی و مدیران

 و بيشتر هویدا خواهد شد. و بهتر ترسریعاجتماع  یهادامنه

برای مدیران  شيازپشيبآنچه ، پس از گذشت چهار دهه از عمر انقالب اسالمیاینک 

از  ییجوبهرهتبيين چرایی ، شودیمسطوح مختلف نظام جمهوری اسالمی احساس نياز 

 :رایز؛ است در مدیریت عرفانی یهاآموزه

، نتاینتر، از امکانات ارتباطاتی همچون ماهواره شدهفراهمبا بسترهای ، امروزه آحاد مردم -1

سنجه  جهتنیبدو  کنندیمخود را در یک دهکده جهانی مالحظه  اتيح ...فضای مجازی و

در قلمرو تصميمات و عملکرد  ژهیوبهو سنگ ترازوی داوری در مقبولت و رضایتمندی 

رویکرد کنند )یمو بلکه با نگاه جهانی ارزیابی  مدیران را نه در سطح شهر و منطقه و کشور

 .دهکده جهانی(

بر مبنای آن است که از انقالب از مدیران  دههمردم پس از چهار  حقبهو  جابهانتظار  -2

عمل ، الی اهلل و تقرببا رویکردی تکليف مدارانه ، معنوی اسالم و انقالب اسالمی یهاارزش

 رویکرد تکليف مداری() کنند.

ا رانتظار به حقی ، برای آحاد ملت، در اداره اجتماع هيفقتیوالاعمال نظریه حاکميت  -3

ی مختلف را در تبعيت عمل یهادستگاهوالن نظام اسالمی و مدیران ئآورده است تا مس دیپد

معظم انقالب اسالمی مشاهده  رهبر امام راحل و و ساده بارسبکاز زندگی  یریالگوپذو 

م کسب شایستگی رضایت اما، عمل صالح در انجاماهتمامی که با تمرین و ممارست ، کنند

 .ا در پی داشته باشد. )رویکرد الگویی(ر هيعلاهللصلواتزمان 

اسالم عزیز  نياز پوستمعرفی وارونه ، استکبار جهانی زيآمتيموفقشوم  یهانقشهیکی از  -4

شعائر  نیترمقدسبرافراشته از  یو پرچمبا بيرق ، است. ایجاد تشکيالتی همچون داعش

سالح  نیتربرندهطرح تقابلی و  نیتربرندهکه  سازدیمما را به این باور یقينی رهنمود ، اسالمی

 ؛ کهعرفان اسالمی است یهیپاایجاد وحدت با اعمال مدیریتی بر ، هاسهيدسدر مقابله با این 

 بخشتجلی، ایمان و ثاریو امحبت و عشق  یهاشاخصهموحدانی با ، توحيد وجودی بر محور



 

74 
 97، زمستان 18شماره ، پنجمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 «واتُفْلِحُ، سُ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُیَا أَیُّهَا النَّا» مجری شعار پيامبر رحمت )ص(: و رحمت الهی

 (.یرحمان کردیرو) ( باشد.404؛ 25)حنبل؛ 

 ژهیوبه هدایت در صراط زندگی فردی و پرچمعدالت که در اصول مذهب تشيع نقش - 5

 وو انقالب اسالمی منبعث از این دیدگاه همه تشنگان به عدالت  شودیمنظام اجتماعی تلقی 

به  ،تا پای ایثار جان و مال به ميدان آورده نانهيبخوشادیان کشور را  آحاد نجيب دیگر یحت

علوی و اجتناب از هرگونه دنياخواهی  یعدالت کردیرونظام با  اندرکاراندستکه این اميد 

ضامن نيک بختی آنان در زندگی باشند )رویکرد ، و زراندوزی و اختالس و قدرت طلبگی

 .(یخواهعدالت

ما رهبانيّة اُمتّی انّ، ان اللّه تعالی لم یکتُب علينا الرّهبانية» بنا به فرمایش نبی مکرم اسالم: -6

از  گردانیرومنفی و  تيرهبان، رهبانيت در اسالم (427، 3ج ، قمی) «.الجهادُ فی سبيل اللّه

ی یک مکتب نظری باشد مکتبی یکپارچه عمل آنکهجماعت نيست. عرفان بيش و پيش از 

عرفانی بوده است که عارفان واصلی همچون امام خمينی  یهاآموزهظل  و در رودیمبشمار 

معظم رهبری توانستند رهبری و مدیریت جهان اسالم را برعهده گرفته و جوامع  و مقام)ره( 

 (نمایند. )رویکرد انزوا زداییتشنه از معنویت را با اقتدار تمام متوجه خویش  انسانی جهان

یمدر ذکر و یاد به خداوند معرفی  را هاینگراندلو  هااضطرابقران کریم درمان همه  -7

( 28 –د )الرع« الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکرِ اللَّهِ أَال بِذِکرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ» دینما

 یهاهجمه از برآمده و آشوب اضطراب عصر در بخشی طمانيه و آرامش به نياز ضرورت

 در که یو معتقدات باورها به لحظهبهلحظه یهاو حمله پراکنی و شبهه زمانه شياطين جانبههمه

جز با سرکشيدن شراب طهور و  شودیمایران اسالمی وارد  خداباور مردم بر نرم جنگ

معرفت به حضرت حق در مشرب عرفانی مقدور نخواهد بود. )رویکرد آرامش بخشروح

 بخشی(

ل اوای یهاسالاز  فراتر هادستگاهاز سطوح مختلف مدیران ، انتظار کنونی آحاد ملت -8

موجود  یهایتینارضابسياری از  ننديبیماینکه  ؛ واست شده تراغماضیب و بلکهانقالب رفته 

 و التزامیباور  عدممتوجه ، را و اجتناب از خيانت داریامانتدر  ژهیوبه از عملکرد مدیران

 تأثير بنابراین؛ دانندیم و معاد مبدأمبنای باورهای یقينی به  ویژه در تخلق به خودمراقبتی بر
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و  جوییتعالیان در جهت رفع این فقدان نظام تربيت مدیر عرفان اسالمی را در یهاآموزه

. کنندیمتلقی  مثبت الهی، غيرانسانیرفتارهای بزهکارانه و  به شدنمرتکب  اجتناب از

 ()رویکرد حل فقدان تعالی معنوی

روح حاکم بر  عنوانبهعرفان اسالمی  یهاآموزهبر اصرار ما در اِعمال  آنچهحال 

 دینمایم دیيتأو  تأکيدمدیریتی  یساختارها

یت مدل مدیر اثربخشی، از سنجش پارسونز جوییبهرهبا  هدف این پژوهش آن است تا

ا باشد ت، قرار دهد گذارانسياستپيش روی مدیران و  عرفان اسالمی را بررسی و آن را در

نظام  اثربخشی و در تجدیدنظرو اندیشه پيرامون آن در نحوه و سبک مدیریتی خود  تأملبا 

با  نشيراستعرفان اسالمی را در حقيقت ، و افزون بر آنواقع شود  مؤثرمدیریتی کشور 

م مشی اسفار مترسّ سلوکی بر و ريسو کامل شدن مدیران در  از انسان کامل الگوپذیری

اکميت ح بسترساز را تسخير و هاقلباز انزوای منفی نجات بخشد. سلوکی که ، صدرایی

مشی آن مدیریت  جهانی انسان کامل را در پی خواهد شد. همان عرفان نابی که امام راحل با

معظم رهبری اداره جهان اسالم را اداره و مستضعفان در بند  و مقامجهان اسالم را متحول 

 .به خود متوجه ساختند، نیدوا و درما عنوانبهجهان را اميدوار و 

عبادت شمرده شده است. ، هدف از خلقت انس و جن (56، در قرآن کریم )ذاریات

شده  فیتعر -اللهیخليفهمقام -مقامی ویژه ، ماسوی اهلل عهدر مجموکه برای انسان  همچنان

ناظر بر تجلی جمال و جال  (14، نيمؤمن«)فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحسَنُ الخالِقينَ»فرمایش:  و (30، )بقره

عرفان  نگاه مدیریت، مطابق اندیشه عرفان اسالمی ل نيکوترین آفریدگار بر انسان است.

است و  معطوف شدتبهفرادنيایی و اخروی  مسائلاسالمی به انسان عالوه بر امور دنيایی به 

شان و مقاصد ن هاروشرویکرد و ، را در تعيين اهداف فرآیندی یمراقبت بر خوداین موضوع 

ال به کماست و غایت انسان را رسيدن  قائل اللهیخليفهاسالم برای انسان مقام ». دهدیم

 امبريپواقعی متکی بر فطرت الهی و قرب الی اهلل با استفاده از مبانی وحی و سيره و سنت 

و به رشد همه ابعاد وجودی انسان در جهان مادی و معنوی و  داندیمص( و ائمه معصومين )

و  یبعدتکنگرشی ، نگرش به انسان، در مکاتب سکوالر کهیدرحالاخروی توجه دارد. 

و با  شودینمبه بُعد روحی انسان توجه ، محض است در این مکاتب گرایانهلذتمادی و 
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فعال مایشای هستی دانسته و مرگ را پایان ، انسان را با دو بال عقل و علم، حذف دین و خدا

دارای سبک مدیریت دنياگرایانه ، این نگرش به هستی و انسان داندیمزندگی و حيات انسان 

)بهرامی «از انسان بدون توجه به بعد معنوی و روحانی او است.حداکثری  کشیبهرهو 

 یهاتمعرفبرخاسته از  ییهاآموزهعارفان اسالمی بر آنند تا با  جهتبدین .(1395 یقصرچم

 عنوانبه، آن از انسان کامل رأسو ماسوی اهلل و در  یشناسیاز هستتفسيری عارفانه ، شهودی

با  ،عرفان نظری( و در مقام عملنموده )خليفه خداوند ارائه  عنوانبه «بود»آن  و نمودتجلی 

دانه و متعب یو سلوکسير ، از حقيقت محمدیه در همه احوال و مقامات الگوپذیریالتزام به 

در عرفان اسالمی  آنچه، جل و عال راهنما باشند، موحدانه را در پيشگاه حضرت ربوبيت

ر ذیل د اللهیخليفهر تربيت نفس و تجلی توسط عارف در التفات به احوال و مقامات د

 ردیپذیمصورت  یشناسشناخت، معادشناسی، نفس شناسی، عناوینی همچون: وجودشناسی

 توانیمدر سفرهای معنوی و روحانی چهارگانه ذیل عنوان اسفار اربعه صدر المتالهين 

، اهلللَى الحَقِّ یا سير الىکه سالک در سفر اوّل خود با سير مِنَ الخَلقِ اِ گونهآنمالحظه نمود 

در نورانى قلب و عقل و روح و  یهاحجابظلمانى نفس و  یهاحجاب دنیدرنوردضمن 

واقف و  ،اسم مستأثر جزبهیعنی سير مَعَ الحَقِّ فِى الحَقِّ بِالحَقّ: بر همه اسمای حق ، دوم سفر

، ر سومسفرسانده و نيز در مقام والیت را به کمال ، صفات و افعال خود در حق، با فنای ذات

ن ملکوت و ناسوت به مشاهده ای، جبروت در عوالمبا سفر ، از سير مِنَ الحَقِّ اِلَى الخَلقِ بِالحَقّ

 با مشاهده عارف، چهارم یعنی سير مِنَ الخَلقِ فِى الخَلقِ مَعَ الحَّق در سفر تاًینهاعوالم پرداخته و 

 از کيفيّت بازگشت، هاآنلوازم و سود و زیان دنيوى و اخروى برخاسته از  و و آثارخالیق 

اه نگ گونهاین. ابدییمموانع و عواقب آن وقوف ، هازهيبر انگحق آگاه و  یسوبهایشان 

درست  ،کنترل و ارزیابی هوشمندانه و بصيرت مدار، و عمل اجرا، ریزیبرنامهاستراتژیک و 

تا در خود و دیگر  کوشدیممدیر اسالمی  ویژهبهمشترکی است که یک مدیر و  ینقطههمان 

و  هاآنو رشد و ارتقای  هاتيقابلهمکاران و همياران با مجال بخشی به استعدادها و 

ایی و کار اثربخشیافراد در رسيدن به اهداف سازمانی با رویکرد  یهایتوانمنداز  گيریبهره

، شودیمبه انجام کار درست و درست انجام دادن کارها نام برده  که از آن در علم مدیریت

ز منابع ا گيریبهرهبسيج و ، دهیسازمان، ریزیبرنامه مانندبرسد و همه مراحل اصول مدیریت 
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 ،هدایت و رهبری و کنترل و ارزیابی را به اجرا گذارد. امری که از تلفيق این دو، و امکانات

عرفان  یهازهآموسکوالر در کرسی مدیریتی مبتنی بر  یهاتیریمدز ما را به مدیریتی ممتاز ا

، سوره فتح 29 در آیهشریعت خود  در تحقق. اسالم نابِ محمدی سازدیماسالمی رهنمون 

أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ » با دو صفت بارز:، )ص( اهللرسولیاران  عنوانبهمعيّت افراد را 

تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ »و  «بَيْنَهُمْ

ردی رویک، بودن اهللرسولبدین معنا است که شرط در معيت  نیو ا، دینمایمترسيم  «السُّجُودِ

ینمحاصل  نیا وا داشته باشد تا انسان بتواند توفيق طریقت نبوی ر داشتن است یو تبرتولی 

مقامات عبودیت عرفان ناب که به فضل الهی سالک الی اهلل توفيق  زیرخاکمگر در  شود

 در توصيف یاران خاص حضرت السالمهيعل. علی ابدییمرا  سرنهادن بر آستان حضرت حق

 رانيو شراهبان شب ، به یاورانی اشاره دارد که در رکاب حقيقت مهدوی، عج(حجت )

لَهُمْ دَوِیٌّ فِی صَلَاتِهِمْ کَدَوِیِّ النَّحْلِ. یَبِيتُونَ قِيَاماً عَلَی ، فِيهِمْ رِجَالٌ لَا یَنَامُونَ اللَّيْلَ» :روزند

 هکحضرت را یارانی است « لُيُوثٌ بِالنَّهَار.، أَطْرَافِهِمْ وَ یُصْبِحُونَ عَلَی خُيُولِهِمْ. رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ

زمزمه نمازشان برپاست. از شب تا به صبح در ، زنبورعسل یزمزمهابند. بسان نخو هنگامشب

 راهبان شب و شيران، سوارند. آنان شانیهامرکبحال قيام و رکوع و سجودند و بامدادان بر 

که فرزند  «:. در روایتی از پيامبر اسالم آمده است(304: 52ج ، 1404، )مجلسی» روزند.

رار داد اش را مسجد قرفت. عثمان بسيار غمگين شد تا آنجا که خانهعثمان بن مظعون از دنيا 

 رسول خداو مشغول عبادت شد و هر کاری را جز عبادت ترک گفت. این خبر به 

تعالی  اهلل تبارک و ثمان انّیا عُ»وسلّم( رسيد. او را احضار کرده فرمودند: آلهوعليهاهلل)صلی

 .(758، 3، 1989)متقی الهندی «اهلل فی سبيلِ تی الجهادُمّهبانية اُا رُمَه انّهبانيّينا الرُّب علَکتُلم یَ

ها و قيام به عدالت و اجرای خدا و دور ساختن بندگان از پرستش بت سویبهمردم  دعوت

 :ندیفرمایمبوده است. امام خمينی در اثبات این مطلب ، اهداف انبيا ترینمهماز ، قسط

ود تا شاسالم معرفى مى عنوانبه آنچهد فرق ميان اسالم و که کمى معلوم شوبراى این»

هاى با رساله، دهم به تفاوتى که ميان قرآن و کتب حدیثشما را توجه مى، چه حد است

هاى الهبا رس، که منابع احکام و دستورات اسالم است هاى حدیثعمليه هست: قرآن و کتاب

از لحاظ جامعيت و اثرى که در ، شودمىکه توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته  عمليه
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 کلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعيات قرآن با آیاتتواند داشته باشد بهزندگانى اجتماعى مى

که حدود پنجاه  هم بيشتر است! از یک دوره کتاب حدیث یک از نسبت صد به، عبادى آن

بوط به عبادات و وظایف سه ـ چهار کتاب مر، است و همه احکام اسالم را در بردارد کتاب

انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخالقيات است؛ بقيه همه 

 .(1356 ،)خمينی «و سياست و تدبير جامعه است حقوق، اقتصادیات، مربوط به اجتماعيات

از ، به اسم اسالم توانیماساسی چنين است که با وجود چنين اسالمی آیا  سؤالحال 

عرفان خلوت و انزوا و رهبانيت سخن به ميان آورد؟ مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى 

بَحَ وَ لَم مَن اَص»این حدیث معروفِ  »...فرمودند که:  گونهاینمجمع عالى بسيج مستضعفين 

ون اسالمى متفراوان آیات و روایاتى در ، و از این قبيل« یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمينَ فَلَيسَ بِمُسلِم

ل جور خواسته است که مسئواست که این جزو بيّنات اسالم است؛ یعنى اسالم انسان را این

سبت هم ن، ى خودهم نسبت به جامعه، هم نسبت به نزدیکان خود، باشد؛ هم نسبت به خود

 .(06/1393، یاخامنه) «به بشریّت مسئول است.

باید اهتمام به امر مسلمين داشته باشيم. » :ندیفرمایم( 213، 15ج . 1360) ینيخمامام 

اهتمام به امر مسلمين این نيست که من بروم نماز. امور مسلمين عبارت از امور سياسی و 

 - السالمهيعل -که آدم  یوقتآناز ، اجتماعی مسلمين است. تمام انبيا از صدر بشر و بشریت

تمام انبيا برای این بوده است که جامعه را  -عليه و آله و سلم  اهللیصل -آمده تا خاتم انبيا 

کردند. ما فردی باالتر از خود انبيا نداریم. ما فردی باالتر اصالح کنند؛ فرد را فدای جامعه می

کردند برای جامعه. خدای این فردها خودشان را فدا می السالمهميعلاز ائمه نداریم 

، دادیم هاآن آیات به، دادیم هاآنبينات به ، انبيا را ما فرستادیمفرماید که می یوتعالتبارک

غایت این است که مردم  (.25، الحدید) ميزان برایشان دادیم و فرستادیم لِيَقوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛

 قيام بالقسط و مردم را به قسط، عدالت اجتماعی در بين مردم باشد، قيام به قسط بکنند

شود بدون دخالت در امور سياسی؟ مگر امکان دارد بدون دخالت در میمگر  واردکردن

 ،کسی بدون اینکه دخالت کند، هاملتسياست و دخالت در امور اجتماعی و در احتياجات 

چنين اسالم نابی در  شکیب .(215، )همان«قيام به قسط باشد؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ باشد؟

 طریقت عرفانی ناب، و کمال زایی ی سعادت آفرینی «محدثه علت» عنوانبهشریعت خود 
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ان نابی چنين عرف ؛ وامکان وصول حقيقت را ميسر سازد، «علت مبقيه» عنوانبهتا  طلبدیمرا 

 .پروراندیمزاهدان شب و شيران روز ، همان عرفانی است که بر مبنای عبودیت و فناء فی اهلل

ه جامعه ب» :...؛ کهو امنيتی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی یهاعرصه بخشجهتاست  یعرفان

و سالک در فرآیند تعریف و تنظيم ارتباط با خدا  نگردیمبا سه عنصر هدایت تربيت والیت 

جتماع و با تفسيری عارفانه از ا «به تعریف و تنظيم ارتباط با اجتماع نيز اهتمام ورزد و عارف

ن بنابرای؛ وحدت سوق دهد سویبهتا جامعه را از کثرت  کوشدیمتجلی الهی  عنوانبهجامعه 

 ،مدیریت مبتنی بر اسمای حسنای الهی) یاجتماع. مدیریت 2، . هدایت اجتماعی1دو مقوله 

چهارم  سوم و در سفرمدیریت متعاليه توحيدی( در آن از موقعيت ممتاز برخوردار است که 

و جامعه سازی خاص خود را به  شناسیامعهج تواندیمو  شودیماسفار اربعه عرفانی متبلور 

ارمغان بياورد. انسان کامل است که مسئوليت هدایت تربيت و تحقق عدالت اجتماعی را پس 

 :ندیفرمایم(. شهيد مطهری 916- 917، 1397، )رودگر رديگیمیاد شده بر عهده  یسفرهااز 

در وسط راه و بلکه در ، آوردیدرنمسَر از خدمت به خلق ، امر تیدرنها وقتهيچعرفان 

. خدمت به خلق در عرفان هست و باید هم باشد آوردیدرممقدمه راه سر از خدمت به خلق 

ای از مقدمات عرفان است. خدمت به خلق مقدمه، ولی خدمت به خلق نهایت عرفان نيست

 (.289: 23ج ، 1383، )مطهری

 تصب الهی است همانند نبوّخالفت ظاهری که من»: ندیفرمایم (1376:196) ینيخمامام 

روی این جهت تصریح به آن واجب و الزم است. قسم ، امری است که بر مردم پوشيده است

هی بوده و واجبات ال نیتربزرگکه تصریح و تنصيص خالفت بر پيامبر از  دوستجانبه 

تضييع این مسئله خطرناک با بيان نکردن آن باعث تشتت امر است و اختالل آثار نبوت و از 

اموری است که نسبت به افراد عادی  نیترحيقب. این کار از شدیمبين رفتن آثار شریعت 

« قوبيهعفص ی» در شرحو  «سزاوار نيست چه رسد به اینکه به پيامبر اسالم نسبت داده شود

ناموس همان چيزی است که انسان در مقام حفظ و اختفای ، «و الناموس هوالشرع»نویسد: یم

کوشد و چون مقصد انبيای الهی بسط معرفت حق و معروفيت و معبودیت آن در عالم آن می

 گانهجپنحفظ و صيانت نواميس  لذا، شود مگر با حفظ اموریاست و این مقصد محقق نمی

-1.شود(آن معرفت و موجودیت حاصل می لهيوسبه) اتيحست: ناموس الهی ضروری ا
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آن معاش  لهيوسبهمال )ناموس -2 .(شودیمآن خدا شناخته و عبادت  لهيوسبهعقل )ناموس 

و بسط  و تناسلکه با حفظ آن توالد عرض )ناموس -3 .شود(و معاد مردم اصالح می

ناموس شریعت )که همان ناموس عبودیت و  -4 .(گرددیممعروفيت و معبودیت محقق 

 .(144-143: 1406، )خمينی (معروفيت است

که  خود کوشش نماید مانند این است مؤمنپيامبر فرمودند کسی که برای رفع نياز برادر 

را هم  هاشبروزها را روزه گرفتن و  کهدرحالیهزار سال خداوند متعال را عبادت نموده  9

فَأَحَبُّ ، الخَلقُ عِيالُ اللّه ِ» نيز فرمودند: ؛ و(315. 74 ج 1404مجلسی نموده ) یدارزندهشب

، . خلق(6/  164/  2الکافی: )« وأدخَلَ عَلى أهلِ بَيتٍ سُرورا، الخَلقِ إلَى اللّه ِ مَن نَفَعَ عِيالَ اللّه ِ

ا خد خوراننناکسى است که به ، خلق در نزد خدا نیترمحبوب روازاین، خدایند خورنان

 بندگان نیترمحبوبرا شادمان کند. پيامبر بزرگوار اسالم )ص(  یاخانوادهسودى برساند و 

 موأقوَمُهُ، أحَبُّ عِبادِ اللّه ِ إلَى اللّه ِ أنفَعُهُم لِعِبادِهِ» :ندینمایممعرفی  گونهایننزد خداوند  را در

بندگان در  نیترمحبوب( 152، 77، بحار األنوار)«. بِحَقِّهِ؛ الَّذینَ یُحَبِّبُ إلَيهِمُ المَعروفَ وفِعالَهُ

؛ نسبت به بندگان و پایبندترینشان نسبت به گزاردن حقّش است نشانیسودمندتر، نزد خداوند

هی است برای بدی .کار نيک و انجام دادن آن را محبوبشان ساخته است، کسانى که خداوند

 هاآن أسربه تربيت نفوس و در  دیبا زيچبيش و پيش از هر ، تحقق چنين مقصد واالی الهی

 حضرت حق است مجهز و تیدر عبودمدیران را در تربيتی عرفانی که همانا سير و سلوک 

 ممهّد نمود.

عرفان اسالمی صورت نگرفته است ولی  خصوص سنجش مدیریتتاکنون پژوهشی در 

 یهابکسدین بر  ایو معنویت  رينی از سوی برخی پژوهشگران در تأثقابل ستود یهاتالش

 آمده است همچون: به عملمدیریتی 

ع( در بعد ) یعلهای اخالقی مدیریت معنوی امام بایسته در مقاله فيروزه خرم پور

شود این است که آنچه از این مقاله دریافت میآورده است: ، داری اجتماعیحکومت

ترین الگو در تأسيس دولت دینی محسوب شده و برخی از عنوان کاملبه (ع) یعلحضرت 

احتراز ، الالمبایدهای دولت دینی از منظر ایشان بدین شرح است: عنایت به بيت هایویژگی

 ،زیستی گردانندگان امور حکومتیزهد و ساده، از اندوختن مال نزد متصدیان حکومت
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 ،سازیشفاف، عدالت محوری، توجه به حال فقرا و دردمندان، منکرازمعروف و نهیامربه

خواهد عنایت خاص به قوای نظامی و... پس اگر دولتی می، طلبانندادن فرصت به فرصت

موفق نخواهد شد مگر با مزین شدن به این صفات و این مقدور ، ادعای دینی بودن داشته باشد

 (.السالمهيعل)ی نخواهد بود مگر با الگو گرفتن از حکومت عل

واکاوی موانع مدیریت معنوی در و دیگران در مقاله: معافی مدنی  جهیسيده خد

عامل موانع مدیریت  7که  اندگرفتهنتيجه  (1395)، های آزاد اسالمی استان مازندراندانشگاه

، ییگرایماداز:  اندعبارتعامل  7که این  تواند نمود پيدا کندمعنوی در دانشگاه می

یبی حاشيه بودن اساتيد و زندگ، ییگرامنفعت، موانع اقتصادی، فردگرایی، تمرکزگرایی

 .هدف

 مدیریت بر نکنارکا ییگراتیمعنو تأثير سیربر»در دکتر حسين پير کوليوند و دیگران 

 تأثير تا اندبوده ینا لنباد به( 1396) «نستاربيما یکدر  مانیزسا حیرو تضربا

 یهارهکاو را دهنمو ارائه مانیزسا حیرو تضربا مدیریت بررا  نکنارکا ییگراتیمعنو

 ارائه مانیزسا حیرو تضربا مدیریت جهت مانیدر یهاطيمحو  هامارستانيب به مشخصی

 نماید.

رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان با  تأثيرمقاله  ( در1396) گرانیدحبيبه نجفی و 

 که: رهبری معنوی اندافتهیسالمت معنوی برای ارائه مدل معادله ساختاری در  یگریانجيم

ثبت بر م تأثيربا رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنين رهبری معنوی از طریق 

این  اندنمودهتوصيه  ؛ وشودیمموجب افزایش رضایت شغلی کارکنان ، سالمت معنوی

افزایش  و باعث رنديکارگبهخود  یهابرنامهیج و غالب در سبک را عنوانبهسبک رهبری را 

 رضایت شغلی و عملکرد سازمان خود در دنيای رقابتی امروزی شوند.

( این نتيجه استخراج شده 1392) یاسالمبر معنویت سازمانی با رویکرد  تأملی در مقاله

، ضجلوگيری از تعار، باشد برای کنترل محيط یالهيوس تواندیماست که: تمرکز بر معنویت 

اید که ب باورندکه گروهی بر این  یاگونهبهپذیرش اهداف سازمانی و کسب موفقيت 

 سازمان به خسای آورد. یهابرنامهمعنویت را بخش مهمی از 
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 ( در مقاله پژوهشی خود با عنوان:1386)، عباسعلی، حسن و رستگار، عابدی جعفری

 ار مقاله و هدف، مفهومی مدل، هافرضشيپ، تعاریف، مفاهيم  :هاسازمانظهور معنویت در 

 وجودی ادابع همه بتواند که معنویت از قبولقابل و جامع نسبتاً چارچوب یک به یابیدست

بر نوع  دتأکيبا  اندنمودهروانی و معنوی را در برگيرد. اعالم ، اجتماعی، امل؛ زیستیش انسان

شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی ا که بر اساس آن مدل مفهومی تحقيق 

 .آینده ترسيم شده است هایپژوهشبرای تمهيد بستری جهت 

اظهار ، مدیریت در پرتو معنویت ( در مقاله1387) و گلناز احمدی فاطمه شيخی نژاد

ت و مدیری نظرانصاحبست که بسياری از پدیده نوظهوری ا، معنویت در سازمان اندداشته

ياری بس، در سطوح مختلف به خود جلب کرده است. بر این اساس، سازمان و نيز مدیران را

در  هاآنبه  تواندیمکه  انددانسته هاسازمانمنبعی پایدار برای  عنوانبهاز آنان معنویت را 

در سازمان را  نظمیبییاری رساند و تناقض نمایی نظم و ، زدهآشوبپرتالطم و  یهازمان

 کند. وفصلحل

مقاله ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری  ( در1392)سيد مهدی الوانی و دیگران 

از نظرات خبرگان و از طریق پيمایش تعدادی  گيریبهرهبا ، یاتوسعهایران با رویکردی 

پيروان معنوی و زمينه معنوی را در اثربخشی ، ر معنویرهب یهاسازهنقش ، دولتی یهادستگاه

جدید نقش معناداری در  یهاسازه پژوهش آن است که از نتایجرهبری بررسی نموده و 

 اثربخشی رهبری دارند. بينیپيش

سودمند  لیدال( معتقد است 1387)، تیبر معنو هيبا تک تیریمد ی در مقالهکاظم جهیخد

ست که ا یريتأث هاآناز  یکیوجود دارند.  تیریو مد تیرابطه معنو یبررس یبرا یاريبس

در  تینومع جادیبا معنا است. ا توأمکار  یدورنما یگریدارد و د یتیریبر رفتار مد تیمعنو

ار را ک تيماه، تیکارکنان و سازمان است. معنو تیریمد یبرا یاريبس یایدارای مزا، کار

هستند که  یبه دنبال راه هاآن، معنا در کارشان هستند ی. افراد در جستجودهدیم رييغت

 .بزنند ونديپ شانیمعنو یرا با زندگ شانیکار یزندگ
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 روش

و  هاشهیاندکه هدفش کشف  ويپژوهش بر آن است تا با استفاده از روش ک نیاهتمام ا

فرهنگ  انيمتول تيذهن (60: 1390، گرانیو د فردییداناموضوع است ) کیدرباره  هانگرش

به چنگ آوردن  یبرا ويک روشاعتبار  از جوییبهرهبا  تیریرا در دو حوزه عرفان و مد

 کند ليو تحل یی( شناسا164: 2011 استاکسن و دورسنکنندگان )مشارکت هایدیدگاه

در  انجام گرفته است. 1از نوع اکتشافی طرح تحقيق آميخته پژوهش با استفاده از نیا یاجرا

و  شودپرداخته می چارچوب اوليه راهنما کی نیتدوکيفی به  به روش معموالًطرح  نیا

. ابدیکيفی تا نيل به نتيجه مورد انتظار ادامه می هایروشمراحل دیگر با استفاده از 

های اصلی های کيفی به تعيين جنبهبا گردآوری و تحليل داده، طرح نیدر ا ترتيباینبه

وین تدبرای  موردنظرابعاد  عنوانبهها جنبه از اینو  شودیپرداخته م موردبررسیپدیده 

و مصاحبه  ایبه ترتيب با بررسی کتابخانه، پژوهش در اینما نيز  .شوداستفاده می الگوی نهایی

که عامل پيوند  2چارچوب اوليه راهنما را تهيه و سپس بر اساس روش کيو نظرانصاحببا 

ورد یابی مدل مل نهایی پژوهش را تا طراحی و اعتبارهای کمی و کيفی است مراحبين داده

نيز شامل افرادی بودند که تا حدودی با موضوع  موردنظرایم. جامعه آماری انتظار دنبال نموده

ای یا زنجيره3نيز با روش گلوله برفی هاآنداشتند. انتخاب  ییآشنا عرفان و مباحث مدیریت

شوند نفر را شامل می 29افراد که  این هایدیدگاهاست.  افتهیادامه  4نظری مرحله اشباعو تا 

 پژوهشگر قرار گرفته است. مورداستفادهتا پایان مراحل 

 هایافته

ی منظور بررسی وضعيت جمعيت شناختبه: کنندگانمشارکت متغيرهای جمعيت شناختی

  گردد.ارائه می موردمطالعهمتغيرهای مربوطه افراد ، بخش در این، کنندگانمشارکت

                                                           

1. Exploratory mixed method design 

2. Q Methodology 

3. Snowball sampling method 

4. Theoretical saturation  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4-Pvh3oHkAhXC2KQKHUEnCuEQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fresearch.irandoc.ac.ir%2F%3Fcat%3D7%26subcat%3D3%26id%3D200%26catTitle%3D%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9%26subcatTitle%3D%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B9%2520%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9%26Title%3D%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B9%2520%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%25DB%258C%2520Theoretical%2520saturation&usg=AOvVaw2CPYHCRKN5RuxobZY8HBe7
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 کنندگانمتغیر جنسیت مشارکت .1دول ج

 هاشاخص

 جنسيت
 درصد تعداد

 %82 24 مرد

 %18 5 زن

 %100 29 جمع

ه طور کشود. همانکنندگان مشاهده میوضعيت متغير جنسيت مشارکت 1در جدول 

 18) نفر 5درصد( مرد و  82) نفر 24تعداد ، کنندگاندهند از بين مشارکتنتایج نشان می

 باشند.درصد( افراد موردمطالعه زن می

 

 کنندگانمشارکتجنسیت  برحسبتوزيع نمونه  .1نمودار 

 کنندگانمشارکت وضعیت اشتغالمتغیر  .2جدول 

 هاشاخص

 وضعيت اشتغال
 درصد تعداد

 %51 15 آموزشی

 %27 8 پژوهشی

 %23 6 اداری

 %100 29 جمع
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يانگر بکنندگان را نشان داده است. نتایج مشارکت اشتغالوضعيت وضعيت متغير  2جدول 

 6درصد( پژوهشی و  27) نفر 8، درصد( آموزشی 51) نفر 15 وضعيت اشتغالاست که  این

 باشند.درصد( اداری می 23) نفر

 

 کنندگانمشارکت وضعیت اشتغال برحسبتوزيع نمونه  .2نمودار 

 است. شدهکنندگان به تفکيک نشان دادهمشارکت وضعيت اشتغال زين 2در نمودار 

 کنندگانمتغیر رشته تحصیلي مشارکت .3جدول 

 هاشاخص

 رشته تحصيلی
 درصد تعداد

 5/33 10 الهيات

 7.5 2 فلسفه تعليم و تربيت

 38.5 11 مدیریت

 7.5 2 شناسیجامعه

 13 4 سایر

 %100 29 جمع

این  شده است. برنشان داده 3کنندگان در جدول ی تحصيلی مشارکتوضعيت رشته

درصد(  38.5) نفر 11مربوط به رشته مدیریت با  کنندگانشرکتاساس بيشترین فراوانی 

 بوده است.
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 کنندگانمشارکتسابقه کار  برحسبتوزيع نمونه  .3نمودار 

شده به تفکيک سطوح نشان داده کنندگانوضعيت سابقه کار مشارکت 3در نمودار 

 است.

 هایویژگیکدام  یدارا یعرفان اسالم یهابر آموزه یمبتن یریتمداول پژوهش:  سؤال 

 است؟ یاساس

 دوم: اثربخشی مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی در سازمان چگونه است؟ سؤال 

تالش  حلهمر در این. مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی کنندهتعریف هایعبارتتعيين 

ز ا یعرفان اسالم یهابر آموزه یمبتن تیریمد هایویژگیدرباره  گردیده تا تمامی نظرات

عد از ب گردآوری شود که شدهانجامو بررسی مطالعات  نظرانصاحببا  مصاحبهطریق مرور 

 ( استخراج گردید.4-5) قالب عبارت به شرح جدول شماره در 65بررسی و تحليل اطالعات 

 مديريت مبتني بر عرفان اسالمي کنندهتعريف هايعبارتتعیین  .4جدول 

 (Qعبارات مستخرج ) ردیف (Qعبارات مستخرج ) ردیف

1 

مقصد و مقصود ، انسان کامل هدف

الگوی تام و تمام مدیر  و لذاآفرینش 

 شود.عارف تلقی می

34 
م به معنای التزا، کامل از انسانمدیر عارف  الگوپذیری

 است. اللهیخليفهبه تخلق 
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 (Qعبارات مستخرج ) ردیف (Qعبارات مستخرج ) ردیف

2 

برای  «انسان کامل» شدنواقعالگو 

مدیر عارف ضرورت شناخت 

 و خودها و استعدادهای بالقوه قابليت

 نمایاند.دیگران را می

35 

کوشد تا در خود و دیگر همکاران و مدیر اسالمی می

ه ها همهمياران با مجال بخشی به استعدادها و قابليت

 مراحل اصول مدیریت را به اجرا گذارد.

3 

در اسفار اربعه صدر المتالهين 

ی به شایستگ و سلوکمدیریت سير 

 است. مالحظهقابل

36 

ر من او را دوست بدارم چشم اگ :قدس ثیمطابق حد

باط ارت، نديبشنود و بب هاآنخواهم شد تا با او و گوش 

 نیبيحقيقتشود تا چشم باعث می تیبا عالم معنو

 .عارف حاصل شود ریمدبرای 

4 

عرفان مدیر عارف در اعماق معنای 

 «یقظه»یک کلمه ناب خود در

 خالصه شده است.

37 

کسی است که با هوشياری و بيداری آنچه  عارف ریمد

و ا، بينندشنوند و خفتگان نمیرا که غافالن نمی

 بيند.شنود و میمی

5 

 معنایمکتب کتمان مدیر عارف به 

آن نيست که عارف را از متن اجتماع 

 خودسازی بلکه به انزوایی سوق دهد.

نقش اجتماعی  ترستهیشا یفایدر ا

 شود.تلقی می مدیر

38 
 مکتب کیآنکه عرفان مدیر عارف بيش و پيش از 

 رود.عملی به شمار می کپارچهی یمکتب، نظری باشد

6 

در  حاصل از مقامات «راز نگهداری»

 ترینمهم یازجمله، عارف ریمد

 مدیر کی یصفاتهای شایستگی

 شود.محسوب می

39 
های عرفان مدیران جامعه اسالمی سخت به آموزه

 اسالمی نيازمندند

7 

برای مدیران ، آنچه پس از چهار دهه

سطوح مختلف نظام جمهوری 

 شود.شدید می اسالمی احساس نياز

 های عرفان اسالمی است.آموزه

40 
محبّت ماِسوى اللّه از قلب مدیر عارف  زدودن، عرفان

 .و محبّت و کشش او را تابع عشق حق قرار دادن است

8 

 رهایى از خودپرستى، عرفان مدیر عارف

و به قيد بندگى حق مقيد شدن و منوّر 

 شدن جان به نور الهى است.

41 
او را به ، در مدیر عارف« شهود عرفانی»و ادراک دل 

 .رساندمیمرحله مشاهده حقایق 

9 

مدیر عارف ، درون یسازپاکبا 

ته و یافتواند به شهود عرفانی دستمی

بسياری از حقایق را با علم حضوری 

 مشاهده کند.

42 
که  راه معرفتی است نیانبرتريممعرفت شهودی و قلبی 

 مدیر عارف برگزیده است.
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 (Qعبارات مستخرج ) ردیف (Qعبارات مستخرج ) ردیف

10 

است که  ینظرصاحب عارف ریمد

خداوند او را به ذات و صفات و اسماء 

 و افعال خود بينا گردانيده است.

43 
اند: معرفت مدیر عارف از دیده بُوَد چنانچه گفته

 عارف از دیده گوید و عاقل از شنيده.

11 

 هرچه مسير سلوک مدیر عارف

تر و منازل عرفان عملی او دقيق

تر و با رعایت شئون شریعت کامل

تر و مشاهدات زالل، باشد ترهمراه

 معارف برتر به دست خواهد آورد.

44 

 تهذیب نفس با سير و سلوکى منتهى، پایبندى به عقل

سه ویژگى ممتاز عرفان ، به شهود و التزام به وحى

سنجه از سوی مدیر عارف  عنوانبهشيعى است که 

 گيرد.مطمح نظر قرار می

12 

مدیر عارف مالک تخلق به عرفان 

 آن و سپس« بودن جانبههمه»، راحقيقى 

 د.دانمی« مطابقت با فطرت و شریعت»

45 

است  گونهآنمعرفت مدیر عارف به توحيد وجودی 

ت رستی را در باطن خویش از هرگونه کثکه حقيقت ه

و تعدد منزه دانسته و کثرات ظاهری را نمود و تجلی 

 .آوردیمآن بُوِد مطلق بشمار 

13 

 منظوربهریاضت مدیر عارف 

ها در ها و مرارتچشاندن سختی

از طبيعت  ییو رهاکاستن کثرات 

پرواز درآوردن روح  دون برای به

 خویش است.

46 

آن است که به هيچ معشوقی جز  عارف ریمدتمام هنر 

عشق نورزد و اصالتی ندهد و اگر به ، معشوق حقيقی

 به حضرت ورزیعشقورزد به دليل مخلوقات عشق می

 حق باشد.

14 

 و کشتنتا فنا  در نزد مدیر عارف

های نفسانی صورت نپذیرد مَنيّيت

 هرگز به وحدت حقيقی نخواهد رسيد

47 

مدیر عارف واقف است که تجلی حق در نفوس کامل 

بر حسب استعداد آن نفوس  ،انسانی در دنيا و آخرت

 است.

15 

جون خداوند را با جميع ، مدیر عارف

شناسد لذا فرد صفات و کماالت می

و عارف را اکمل موجودات عالم 

 داند.می اهللفهيخل

48 
 جوییحقيقتاز  برآمدهمدیر عارف  یساالرستهیشا

 شود.می نائلطریق شریعت بدان  اوست که بر

16 

مدیر عارف منبعث از  خدامحوری

معيار اصلی  عنوانو بهقرآن کریم 

 معرفت شهودی است.

49 

 ریاست که شامل حال مد یاله تیهدا یالهام نوع

 زيياز آن درک تم یشود و با برخوردارعارف می

 کند.می دايصواب از خطا را پ

17 
ورع مدیر عارف عبارت است از 

، هاى مردمگرى دورى مدیر از ستم
50 

مقام صبر مدیر عارف عبارت است از تحمل شداید و 

 بدون شکوِه. هاآنها و از سر گذرانيدن بالها و ناپسندیده
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به حدى که کسى را بر او دعوى و 

 ادعایى نباشد.

18 

عبارت ، مقام رضای مدیر عارف

است از آرام یافتن دل مدیر به احکام 

و دستورهاى خدا و موافقت او به 

آنچه خداوند پسندیده و براى او 

 اختيار کرده است.

51 

در اثر کسب مقدماتی  سالک ریمداست که  قرب آن

یافته و در پرتو ارتقای وجود، ایمان و اعمال صالح مانند

 احساس نماید. یتعالحقخود را در محضر ، تجرد نفس

19 

مدیر عارف با توکل برخواسته 

یتوکل علی اهلل فهو ومن»ایمان از

را خداوند  دیشداهمواره در « حسبه

 کند.خود مشاهده می یاوریو  اری

52 

 هرگونه، «افوض امری الی اهلل»مدیر عارف بر مبنای 

حضرت حق  تیبر رضارا از خود دور و  و حزنخوف 

 است. خوشدل

20 

 کوهاز شمدیر عارف با تصبّر و اجتناب 

از نامالیمات شکيبایی را  تیو شکا

 .شماردیبرمالزمه مدیرت تعالی 

53 
برخاسته از معرفت او به بت و رهبت مدیر عارف قر

 ناظر بودن خدا بر اعمال اوست.

21 

مدیر عارف خود را بيش از هر کس 

 به مقامات و لذاداند فقير الی اهلل می

 بندد.دل نمی

54 

مدیر عارف شایستگی خود را با سنجه قرار دادن خاتم 

و انسان کامل  کی یزماناولياء که در هر عصر و 

 کند.می یابیارز، است معصوم

22 

و تحمل قائم  برص و خضوع و خشوع

بر شریعت مدیر عارف در مقابل افراد 

های برجسته یکی از آموزه اجتماع

 عرفان اسالمی است.

55 

ا ر« دوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِی» شیفرمامدیر عارف 

قيومی با حضرت حق تلقی  تيدر معبشارتی عظيم 

 کند.می

23 

عرفان ناب همان عرفانی است که بر 

یرانی مد، مبنای عبودیت و فناء فی اهلل

، که زاهدان شب و شيران روزند

 پروراند.می

56 
 در نگاههدایت و والیت همواره ، سه عنصر: تربيت

 معطوف است.، به سازمان عارف ریمدعرفان ناب 

24 

با تفسيری عارفانه از  عارف ریمد

کوشد تا جامعه را اجتماع و جامعه می

 وحدت سوق دهد. سویبهاز کثرت 

57 

در مدیریت ، دو مقوله هدایت و مدیریت اجتماعی

سوم و چهارم اسفار اربعه مطرح  در سفرعرفانی که 

 از موقعيتی ممتاز برخوردار و است.، است

25 

روح  عنوانبههای عرفان اسالمی آموزه

های مدیریتی خشک و اکم بر ساختارح

 .شودحقيقت تلقی می دورازبه

58 

ان انس، مدیریت کالسيک تا درکوشد مدیر عارف می

 دنيایی تعریف شده را صرفاً و را که موجودی اقتصادی

 با نگرشی عرفانی اصالح و تعالی بخشد.
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 (Qعبارات مستخرج ) ردیف (Qعبارات مستخرج ) ردیف

26 

مدیر عارف نجات سازمان را از 

در ، اهحاکميت نظریه بسته سيستم

 به ایفایدهی  و اصالتمعنا بخشی 

 د.دانکارکنان می اللهیخليفهنقش 

59 

نقش اصالحی مدیر عارف در جنبش روابط انسانی 

مدیریت نيوکالسيک اعتنا بخشی و تکریم انسان 

 بود. کار خواهداصالت دهی به محيط  جایبه

27 

 بر مکتبنقش اصالحی مدیر عارف 

خواهد بود تا  ( آنمعاصرنوین )

روابط انسانی حاکم در خدمت به 

 افزایش توليد را به صبغه معنوی و

 الهی مبدل سازد.

60 

 جانبههمههنر مدیر عارف اسالمی آن است که اهتمامی 

ان های عرفتعميق و ترویج آموزه، در تزریق و تمامو تام 

 آورد. به عملهای اجتماع ناب اسالمی به همه عرصه

28 

 «الناس علی دین ملوکهم»به فرمایش: 

چنانچه ساختارهای مدیریتی و 

های ممهّد به آموزه، مدیران جوامع

شگرف آن در  تأثير، عرفانی شوند

 و بهتر ترسریعهای اجتماع همه دامنه

 و بيشتر هویدا خواهد شد.

61 

لور را اصول مدیریتی تي، اسالمی بر عرفانمدیریت مبتنی 

های مهارتی در انتخاب توانایی بر مبنای که معطوف

را با اهميت و اولویت بخشيدن به  دقيق کارکنان است

 بخشد.می و کمالثبات اخالقی و معنویت اصالح 

29 

اگر مدیر عارف در سازمانی قرار 

 ،که مطابق مدیریت هنری فایول گيرد

مدیریت صنعتی مورد التفات واقع 

کوشد تا کار آمدی او می، شده است

سازمان را بر مبنای تکریم انسان 

 ،مالی، یبازرگان، امور فنی جایبه

حسابداری و وظایف مدیریتی تغيير 

 وتعریف نماید.

62 

ی مدیر عارف مدیریت بروکراسی را رویکرد رویکرد

 مراتبهسلسلاول  و نقشساختارگرایی است بر نتابيده 

 ر بروکراسی را حذف ودر تئوری دیوانساالری حاکم ب

به اسماء حسنی افراد سازمان  ترافزونمالک را تخلق 

 داد. قرار خواهد

30 

معيارهای محاسبه  ترینمهمیکی از 

علم و عدل  معرفت بر، مدیر عارف

وعدم امکان  یریزناپذیگرخداوند و 

 انکار بر کرده خویش است.

63 
صال ات را حلقه« عاًيجمواعتصموا بحبل اهلل »مدیر عارف 

 داند.به محبوب می

31 

سفر  را درهمواره خود  عارف ریمد

احساس  باشآمادهعرفانی به حالت 

و برای  نموده و در آمادگی خيزش

64 

این  در مقام توبه گری همِّ خویش را بر عارف ریمد

و سازمانی که  نو همکارادارد تا خود معطوف می

دور نگه  از ستمگری دارد راآن را بر عهده  تيمسئول

 دارد.
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و بيداری را در همه « یقظه»برخاستن 

 داند.احوال ضروری می

32 

-1دو جنبه دارد:  ایثار مدیر عارف

که همان  ایثار معنوی-2ایثار مادی. 

درجه  ؛ ونثار محبت و عشق است

برگزیدن خلق بر خویش  نخست آن

 است.

65 
 ،نکته است که خداوند نیبه اتوجه ، حيای مدیر عارف

 است. رفتار اوهمواره ناظر و شاهد اعمال و 

33 
در فتوت مدیر عارف هم قابليت 

 مطرح است و هم فاعليت.
 

رحله م در این. یعرفان اسالم یهابر آموزه یمبتن یریتمداصلی  هایمؤلفهتعيين ویژگی 

 هاییژگیو، نظرانصاحباصلی مدل مورد انتظار با نظر  گانههفت هایمؤلفهعالوه بر تعيين 

 شده است. ارائه 5نيز مشخص گردید که شرح آن در جدول  هاآن

 اصلي مدل مديريت مبتني بر عرفان اسالمي گانههفتهاي مؤلفه .5 جدول

 هاشاخص

 متغيرها
 کشيدگی چولگی انحراف استاندارد ميانگين

 -28/0 -42/0 09/3 89/24 عدالت محوری
 -44/0 -01/0 20/4 40/33 جوییتعالی

 59/0 13/0 73/2 60/23 بهبود اجتماعی
 03/0 -53/0 90/2 91/24 اثربخشی
 -66/0 12/0 24/5 01/32 کارایی

 -6/0 -32/0 31/3 21/20 ایاسوه
 19/0 -4/0 72/2 17/25 تکليف مداری

 7اسالمی دارای  بر عرفان یمبتنشده است مدل مدیریت  ارائه 5 که در جدول طورهمان

 مؤلفهميان  در ایناست.  شدهدادهدر جدول نشان  هاآناصلی است که ویژگی  مؤلفه

ی و چولگ آمدهدستبهباالترین نمره را کسب نموده است. بر اساس مقادیر ، جوییتعالی

 ند.باشیمدارای توزیعی نرمال  گانههفتی هامؤلفهتوان اذعان داشت که یمکشيدگی 
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 اصلی در تشکيل مدل هایمؤلفههریک از  تأثيرتعيين 

 ماتريس کل تبیین شده براي هفت مؤلفه .6جدول 

 هامؤلفه

 مقادیر ویژه اوليه
مجموع مجذور بارهای عاملی 

 استخراجی

مجموع مجذور بارهای عاملی 

 یافتهچرخش

 کل
درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 /////////

2 /////////

3 /////////

4 /////////

5 /////////

6 /////////

7 /////////

بندی نظرات منظور دستهبه، هاپس از حصول اطمينان از مناسب بودن داده

های اصلی و با استفاده از چرخش تحليل عاملی کيو به روش مؤلفه، کنندگانمشارکت

ر مقادیر ویژه باالت، هااستخراج عاملذکر است که مالک صورت گرفت. شایان 1واریماکس

گردد با طور که مشاهده میهمان شده است.نشان داده 6جدول بوده است. نتایج در  1از 

 7 نیکه ای شد بندمؤلفه دسته 7در  رفتههمیرو افراد نمونه دیدگاه، مالک نیبه اتوجه 

بر اساس نتایج . دهندیم پوشش و تبيين را واریانس درصد 61/88 حدود درمؤلفه 

و  (%34/24به ترتيب ) دوم و اول هایمؤلفه یشدهواریانس تبيين  بيشترین، آمدهدستبه

ششم و ، پنجم، چهارم، های سوممؤلفه از یک هر به ترتيب هاآن از بعد، اندبوده (52/15%)

 بعدی قرار یهارتبه در (%41/8و )( %62/8)، (%86/9)، (%09/10)، (%74/11) مقادیر هفتم با

 دارند.

                                                           

1. varimax rotation 
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 منظور تحليل عاملی اکتشافیها بهآزمون تناسب داده

 منظور تحلیل عاملي اکتشافيها بههاي تناسب دادهآزموننتايج  .7 جدول

 داریمعنیسطح  درجه آزادی ت بارتلتآزمون کرویّ اولکين -مير-کيزر آزمون

826/0 99/5784=
2x 1128 000/0 

یکی از  هااطالع از مناسب بودن داده، منظور انجام تحليل عاملی اکتشافیبه

 کرویّت و 1اولکين -مير-های کيزرهای اساسی است. بدین منظور از آزمونفرضپيش

 ،اولکين -مير-مقدار شاخص کيزر، شودگونه که مشاهده میاستفاده گردید. همان 2بارتلت

-ی کایمقدار آماره، . همچنيناستشاخص  نیا یبراقبول است که مقدار قابل 826/0

دار معنی، 1128ی آزادی است که با درجه 99/5784، اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت

ها برای انجام تحليل عاملی اکتشافی توان گفت که دادهمی، بنابراین (؛P=000/0) است

 گردد.مشاهده می (6) نتایج در جدولباشند. مناسب می

 مؤلفهتعيين ماتریس کل تبيين شده برای هفت 

 شدهييمؤلفه شناساماتريس کل تبیین شده براي هفت  .8جدول 

 ابعاد

 مقادیر ویژه اوليه
مجموع مجذور بارهای عاملی 

 استخراجی

مجموع مجذور بارهای عاملی 

 یافتهچرخش

 کل
درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 00/10 84/20 84/20 00/10 84/20 84/20 81/7 27/16 27/16 

2 67/6 90/13 74/34 67/6 90/13 74/34 86/5 21/12 49/28 

3 17/5 78/10 53/45 17/5 78/10 53/45 66/5 80/11 29/40 

4 98/3 30/8 83/53 98/3 30/8 83/53 24/4 83/8 13/49 

5 35/3 99/6 82/60 35/3 99/6 82/60 84/3 01/8 14/57 

6 98/2 21/6 04/67 98/2 21/6 04/67 27/3 83/6 98/63 

7 47/1 06/3 11/70 47/1 06/3 11/70 94/2 13/6 11/70 

                                                           

1. Kaiser-meyer-olkin 

2. Bartlett’s test of sphericity 
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، سشنامههای پرمنظور تبيين روایی مؤلفهبه، هاپس از حصول اطمينان از مناسب بودن داده

صورت  1های اصلی و با استفاده از چرخش واریماکسعاملی اکتشافی به روش مؤلفهتحليل 

بوده است. نتایج  1مقادیر ویژه باالتر از ، هااستخراج عاملذکر است که مالک گرفت. شایان

 شده است.داده شانن 8جدول در 

مؤلفه در هفت  رفتههمیرو، های پرسشنامهمؤلفه، گرددطور که مشاهده میهمان

 نمایند.یمدرصد از واریانس کل را تبيين  11/70 هامؤلفه نیکه ا شده است؛بندی دسته

 
 هاي استخراجي پرسشنامهآزمون اسکري کتل مؤلفه. 8نمودار 

شده پرسشنامه را های استخراجریزه( برای مؤلفه)سنگ 2آزمون اسکری کتل 8نمودار 

مؤلفه استخراجی با مقدار  7گردد نمودار مذکور طور که مشاهده میدهد. هماننشان می

 را به نمایش درآورده است. 1بيشتر از 

 يافتمـاتريس بارهاي عاملي چرخش .9جدول 

 7 مؤلفه 6 مؤلفه 5 مؤلفه 4 مؤلفه 3 مؤلفه 2 مؤلفه 1 مؤلفه مؤلفه

 عنوان
عدالت 

 محوری
 جوییتعالی

بهبود 

 اجتماعی
 ایاسوه کارایی اثربخشی

تکليف 

 مداری

شماره 

 سؤاالت

17-23-2 

24-26-30-

32-38-39-

1-4-9-10-

11-14-17-

18-28-29-

5-22-24-

25-26-32-

35-39-51-

2-3-5-6-7-

8-18-19-

20-23-25-

2-3-5-7-

8-19-20-

21-23-25-

15-34-

38-54-1-

57-65-

6-7-12-

13-14-

17-30-

                                                           

1. Varimax Rotation 

2. Scree Cottell 
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 7 مؤلفه 6 مؤلفه 5 مؤلفه 4 مؤلفه 3 مؤلفه 2 مؤلفه 1 مؤلفه مؤلفه

 عنوان
عدالت 

 محوری
 جوییتعالی

بهبود 

 اجتماعی
 ایاسوه کارایی اثربخشی

تکليف 

 مداری

44-46-47-

49-53-53-

54-61-64 

31-36-37-

40-41-42-

53-45-49-

51-55-63 

53-56-57-

58-59-61 

26-27-28-

29-35-37-

41-42-44-

48-49-50-

52-53-54-

56-58-59-

61-64 

26-27-28-

29-35-37-

41-42-44-

48-49-50-

52-53-54-

56-58-59-

61-64 

28-23-

16-3 

31-34-

35-43-

44-45-

46-50-

61-64 

 از دیدگاه سؤاالتاز  یککدام که گردید مشخص (9جدول ماتریس ) کمک این به

 حسابهببرای  قبولقابلمعيار اند. ها شدهمؤلفه از یک هر ایجاد باعثکنندگان مشارکت

 در اینکه  است ؤلفهمدر هر  کنندهمشارکت 3در برگرفتن حداقل ، مؤلفه کیآوردن 

 کرذانیشا اند.مقدار را به خود اختصاص داده نیا یباال سؤاالتتعداد  هامؤلفهپژوهش همه 

برای بار عاملی بدین شيوه است که اگر قدر مطلق بار عاملی از  قبولقابلاست معيار 

(n√/58/2 بيشتر باشد آنگاه با اطمينان )دار است.یمعندرصد بار عاملی  99n  بيانگر تعداد

/ 32 یقبول بار عاملمطالعه مقدار قابل در این، معيار نیاستناد اکه به  های کيو است؛کارت

 آمده و مبنا قرارگرفته است.دستبه

 ها در مدل نهاييمؤلفه مقادير اثرات مستقیم استانداردشده و استاندارد نشده .10 جدول

 ضریب

 استانداردشده

سطح 

 داریمعنی
نسبت بحرانی 

c.r 

خطای 

 استاندارد

استاندارد  ضریب

 نشده

 برآورد

 هاروابط مستقيم مؤلفه

 یمدار فيتکلبه  عدالت محوریاز  103/0 045/0 309/2 021/0 118/0

 یمدار فيتکلبه  جوییتعالیاز  249/0 033/0 542/7 000/0 384/0

 یاثربخشاز عدالت محوری به  136/0 050/0 751/2 006/0 146/0

 یاثربخشبه  جوییتعالیاز  083/0 039/0 115/2 000/0 120/0

 یاثربخشاز تکليف مداری به  227/0 061/0 719/3 000/0 213/0

 از تکليف مداری به بهبود اجتماعی 180/0 055/0 286/3 001/0 180/0

 از اثربخشی به بهبود اجتماعی 211/0 052/0 084/4 000/0 223/0
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 ضریب

 استانداردشده

سطح 

 داریمعنی
نسبت بحرانی 

c.r 

خطای 

 استاندارد

استاندارد  ضریب

 نشده

 برآورد

 هاروابط مستقيم مؤلفه

 از تکليف مداری به کارایی 589/0 012/0 792/5 000/0 308/0

 از اثربخشی به کارایی 195/0 092/0 128/2 033/0 108/0

 به کارایی جوییتعالیاز  220/0 064/0 461/3 000/0 177/0

 به کارایی عدالت محوریاز  187/0 081/0 313/2 021/0 111/0

 کاراییبه  از بهبود اجتماعی 264/0 095/0 786/2 005/0 138/0

 به اسوه بودن از بهبود اجتماعی 311/0 058/0 370/5 000/0 257/0

 از اثربخشی به اسوه بودن 133/0 055/0 407/2 016/0 117/0

 به اسوه بودن از کارایی 171/0 033/0 207/5 000/0 270/0

 از تکليف مداری به اسوه بودن 238/0 062/0 827/3 000/0 197/0

مستقيم استاندارد نشده و استانداردشده بين ابعاد مدیریت مبتنی بر  نتایج اثرات 11جدول 

 عرفان در مدل نهایی را نشان داده است:

 ها در مدل نهاييغیرمستقیم و کل مؤلفه، مقادير اثرات مستقیم .11جدول 

 اثر مستقيم اثرغيرمستقيم کل اثر
 اثرات

 مسيرها

 یمدار فيتکلبه  جوییتعالیاز  384/0** 000/0 384/0**
 یاثربخشبه  جوییتعالیاز  12/0* 082/0** 202/0**

 به بهبود اجتماعی جوییتعالیاز  000/0 114/0** 114/0**

 به کارایی جوییتعالیاز  177/0** 156/0** 333/0**
 به اسوه بودن جوییتعالیاز  000/0 218/0** 218/0**
 یمدار فيتکلاز عدالت محوری به  118/0* 000/0 118/0*

 یاثربخشاز عدالت محوری به  146/0** 025/0* 171/0*

 از عدالت محوری به بهبود اجتماعی 000/0 059/0** 059/0**

 از عدالت محوری به کارایی 111/0* 063/0** 174/0**
 از عدالت محوری به اسوه بودن 000/0 105/0** 105/0**
 یاثربخشاز تکليف مداری به  213/0** 000/0 213/0**

 از تکليف مداری به بهبود اجتماعی 18/0** 048/0** 227/0**

 از تکليف مداری به کارایی 308/0** 055/0** 362/0**
 از تکليف مداری به اسوه بودن 197/0** 181/0** 378/0**
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 اثر مستقيم اثرغيرمستقيم کل اثر
 اثرات

 مسيرها

 از اثربخشی به بهبود اجتماعی 223/0** 000/0 223/0**

 از اثربخشی به کارایی 108/0* 031/0** 139/0**

 از اثربخشی به اسوه بودن 117/0* 095/0** 212/0**

 به کارایی از بهبود اجتماعی 138/0** 000/0 138/0**

 به اسوه بودن از بهبود اجتماعی 257/0** 037/0** 295/0**

 به اسوه بودن از کارایی 270/0** 000/0 270/0**

05/0P≤ * 01/0P≤ ** 

ا نيز برآورد هکل مؤلفه اثرات غيرمستقيم و، ها بر همدیگراثرات مستقيم مؤلفه عالوه بر

آمده دستشده است. بر اساس نتایج بهنشان داده 11گردید که نتایج آن در جدول شماره 

 توان گفت که:می

دارد  أثيرتبر تکليف مداری  صورت مستقيممدیریت مبتنی بر عرفان صرفاً به هایمؤلفه

 دار است.( معنی≥01/0Pمقدار در سطح ) نیکه ابوده  384/0که ميزان ضریب مستقيم آن 

اثر غيرمستقيم ، 12/0مدیریت مبتنی بر عرفان بر اثربخشی اثر مستقيم به ميزان  هایمؤلفه

( ≥01/0Pآمده در سطوح )دستتأثيرگذار است. مقادیر به 202/0و در کل به ميزان  082/0

 باشند.دار می( معنی≥05/0Pو )

ریق اثر مستقيم نداشته ولی از ط مدیریت مبتنی بر عرفان بر بهبود اجتماعی هایمؤلفه

این مقدار تأثيرگذار است. 114/0و در کل به ميزان  114/0اثر غيرمستقيم ، های دیگرمؤلفه

 .استدار ( معنی≥01/0Pدر سطح )

اثر غيرمستقيم ، 177/0اثر مستقيم به ميزان  مدیریت مبتنی بر عرفان بر کارایی هایمؤلفه

( ≥01/0Pآمده در سطح )دستتأثيرگذار است. مقادیر به 333/0و در کل به ميزان  156/0

 باشند.دار میمعنی

های مدیریت مبتنی بر عرفان بر اسوه بودن اثر مستقيم نداشته ولی از طریق مؤلفه هایمؤلفه

این مقدار در سطح تأثيرگذار است. 218/0کل به ميزان و در  218/0اثر غيرمستقيم ، دیگر

(01/0P≤معنی ) استدار. 
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 تأثيرداری بر تکليف م صورت مستقيمصرفاً به، عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان

 دار است.( معنی≥05/0Pبوده که در سطح ) 118/0دارد که ميزان ضریب آن 

اثر ، 146/0بخشی اثر مستقيم به ميزان عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان بر اثر

آمده در سطوح دستتأثيرگذار است. مقادیر به 171/0و در کل به ميزان  025/0غيرمستقيم 

(01/0P≤( و )05/0P≤معنی )باشند.دار می 

ی از طریق اثر مستقيم نداشته ول عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان بر بهبود اجتماعی

این مقدار در تأثيرگذار است. 059/0و در کل به ميزان  059/0غيرمستقيم اثر ، هاسایر مؤلفه

 .استدار ( معنی≥01/0Pسطح )

و از طریق  111/0اثر مستقيم به ميزان  عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان بر کارایی

تأثيرگذار است. مقادیر  174/0و در کل به ميزان  063/0های دیگر اثر غيرمستقيم مؤلفه

 باشند.دار می( معنی≥05/0P( و )≥01/0Pآمده در سطوح )دستبه

ریق اثر مستقيم نداشته ولی از ط، عدالت محوری مدیریت مبتنی بر عرفان بر اسوه بودن

این مقدار در سطح تأثيرگذار است. 105/0/ و در کل به ميزان 105اثر غيرمستقيم ، سایر مؤلفه

(01/0P≤معنی ).دار است 

دارد که  تأثيری بر اثربخش صورت مستقيممدیریت مبتنی بر عرفان صرفاً بهتکليف مداری 

 دار است.( معنی≥01/0Pبوده که در سطح ) 213/0ميزان ضریب مستقيم آن 

و از  18/0ان اثر مستقيم به ميز تکليف مداری مدیریت مبتنی بر عرفان بر بهبود اجتماعی

تأثيرگذار است.  227/0در کل به ميزان  و 048/0اثر غيرمستقيم ، های دیگرطریق مؤلفه

 باشند.دار می( معنی≥01/0Pآمده در سطح )دستمقادیر به

و از طریق  308/0اثر مستقيم به ميزان  تکليف مداری مدیریت مبتنی بر عرفان بر کارایی

تأثيرگذار است. مقادیر  362/0و در کل به ميزان  055/0اثر غيرمستقيم ، های دیگرمؤلفه

 باشند.دار می( معنی≥01/0Pآمده در سطح )دستبه

و از  197/0تکليف مداری مدیریت مبتنی بر عرفان بر اسوه بودن اثر مستقيم به ميزان 

تأثيرگذار است.  378/0و در کل به ميزان  181/0اثر غيرمستقيم ، های دیگرطریق مؤلفه

 .باشنددار می( معنی≥01/0Pآمده در سطح )دستمقادیر به
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ریب آن دارد که ميزان ض تأثير بر بهبود اجتماعی صورت مستقيمصرفاً به، اثربخشی

 دار است.( معنی≥01/0Pبوده که در سطح ) 223/0

 031/0و از طریق ابعاد دیگر اثر غيرمستقيم  108/0اثر مستقيم به ميزان  اثربخشی بر کارایی

دار ( معنی≥05/0P( و )≥01/0Pسطوح )تأثيرگذار است. مقادیر در  139/0و در کل به ميزان 

 باشند.می

اثر ، های دیگرو از طریق مؤلفه /117اثر مستقيم به ميزان ، اثربخشی بر اسوه بودن

( و ≥01/0Pتأثيرگذار است. مقادیر در سطوح ) 212/0و در کل به ميزان  095/0غيرمستقيم 

(05/P≤معنی )باشند.دار می 

ریب آن تأثيرگذار بوده که ميزان ض بر کارایی مستقيم صورتصرفاً به، بهبود اجتماعی

 دار است.( معنی≥01/0Pمقدار در سطح ) نیکه ا است 138/0

اثر ، هاو از طریق سایر مؤلفه 257/0اثر مستقيم به ميزان ، بر اسوه بودن بهبود اجتماعی

آمده در سطح دستبهتأثيرگذار است. مقادیر  295/0و در کل به ميزان  037/0غيرمستقيم 

(01/0P≤معنی ).دار است 

بوده  27/0دارد که ميزان ضریب آن  تأثير، بر اسوه بودن صورت مستقيمصرفاً به، کارایی

 دار است.( معنی≥01/0Pکه در سطح )

منظور به .تعيين مدل نهایی مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی بر اساس ضرایب استاندارد

از روش تحليل مسير از طریق ، یریت مبتنی بر عرفان اسالمیمشخص شدن مدل نهایی مد

، هابرآورد پارامتر بيشينه درست نمایی استفاده شده است. با توجه به نرمال بودن داده

 مربوط به یهادادهپس از تحليل  روش رعایت گردیده است. نیا یاساسفرض شيپ

مدل  يبترتاینبه. گردیدپيشنهاد  افزارنرمتوسط مسيرهای جدیدی  گانههای هفتمؤلفه

 آید.می (1-5) شکلبه دست آمد که در  استانداردشدهضرایب  برحسبنهایی 
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 بر اساس ضرايب استانداردشده مدل نهايي مديريت مبتني بر عرفان. 1شکل 

ان را نش بر اساس ضرایب استانداردشده بر عرفان یمبتن تیریمدمدل نهایی  1شکل 

( با x2=25/8؛ )25/8نهایی حاکی از آن است که کای اسکوئر برابر  دهد. نتایج مدلمی

( بوده که با عنایت به Sig=143/0؛ )143/0داری یمعن( و سطح df=5؛ )5درجات آزادی 

های در ارزیابی شاخص داریمعنیاین دار است.یمعن شده ارائهتوان گفت که مدل یمنتایج 

 شده است: ئهارا 12جدول کلی برازش مدل نهایی در 

 بر عرفان يمبتن تيريمدهاي کلي برازش مدل نهايي شاخص .12 جدول

 شاخص

 مدل
2X Sig 

2x/df GFI AGFI NFI CFI IFI RMSEA 

بر  یمبتن تیریمدمدل نهایی 

 عرفان
25/8 143/0 65/1 993/0 960/0 979/0 991/0 992/0 045/0 

 08/0> 9/0< 9/0< 9/0< 9/0< 9/0< <3 05/0< - قبولقابلبرازش 

05/0P≤ 
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مدل نهایی مدیریت مبتنی بر عرفان بر اساس ضرایب  برازش بررسی منظوربه

نشان  12جدول های کلی نيکویی برازش محاسبه گردید که نتایج در شاخص، آمدهدستبه

توان ادعا نمود که مدل درصد می 95آمده با اطمينان دستشده است. بر اساس نتایج بهداده

 دار بوده و از لحاظ آماری مورد تائيد است.مدیریت مبتنی بر عرفان معنیشده ارائه

 دوم: اثربخشی مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی در سازمان چگونه است؟ سؤال

پارسونز استفاده شده است  سؤالی 28از پرسشنامه اثربخشی  سؤال نیبه ابرای پاسخگویی 

 یگانگی و حفظ الگوها است.، هدفکسب ، اصلی انطباق مؤلفهکه دارای چهار 

 در ادامه بررسی شده است: تعيين پایایی پرسشنامه

 اثربخشي هايمؤلفهضريب آلفاي کرونباخ  .13جدول 

 هامؤلفه سؤاالتشماره  آلفای کرونباخ

 انطباق 18-21 –16 - 11-13-15- 6 0/79

 کسب هدف -1-2-5-7-12-14-17 0/71

 یگانگی 3-4-8-9-10-20-22 0/73

 حفظ الگوها 19-23-24-25-26-27-28 0/75

 یريگاندازه یبراپرسشنامه پارسونز از پایایی الزم  13شده در جدول  ارائهبر اساس نتایج 

 اثربخشی مدل برخوردار است.

 انطباق مؤلفههاي مرتبط با گويه يبندتياولو .14جدول 

 ضرب تغييرات انحراف معيار ميانگين هاشماره گویه

6 
11 
13 
15 
16 
18 
21 
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همسو )) 17های شماره انطباق حاکی از آن است که گویه مؤلفهها برای نتایج تحليل گویه

 ((در کارکنان یمشارکت یريادگی زهيانگ)) 21و (( سازمانشدن اهداف کارکنان با اهداف 

مشارکت ))15اند و گویه شماره کسب نموده کنندگانشرکتباالترین ميانگين را از دیدگاه 

 کمترین امتياز را داشته است.(( سازمان یهایريگميتصمفعال کارکنان در 

 کسب هدف مؤلفههاي مرتبط با گويه بندياولويت .15جدول 

 ضرب تغييرات انحراف معيار ميانگين هاشماره گویه

1 3/12 1/221 0/302 

2 3/45 0/418 0/334 

5 444/3 1/566 0/355 

7 4/35 1/115 0/374 

12 3/52 1/097 0/3234 

14 3/04 1/038 0/421 

17 4/27 1/024 0/324 

 5ماره های شحاکی از آن است که گویه کسب هدف مؤلفه یها براهیگو ليتحل جینتا

باالترین  ((هاتيعملکردها و فعال یفيک یارتقا)) 7و (( کارکنان یريادگیتوان  شیافزا))

مشارکت فعال )) 1های شماره اند و گویهکسب نموده کنندگانشرکتميانگين را از دیدگاه 

 یهاگيریتصميممشارکت فعال کارکنان در )) 14(( و سازمان هایگيریتصميمکارکنان در 

 اند.کمترین امتياز را داشته ((سازمان

 يگانگي مؤلفههاي مرتبط با گويه بندياولويت .16جدول 

 ضرب تغييرات انحراف معيار ميانگين هاشماره گویه

3 4/74 1/124 0/354 

4 3/62 0/754 0/324 

8 3/47 1/134 0/352 

9 4/82 1/057 0/373 

10 4/25 1/098 0/387 

20 3/14 1/028 0/444 

22 4/04 1/089 0/357 
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ی از ارائه شده است نتایج حاک یگانگی مؤلفه یها براهیگو ليتحلدر جدول فوق نتایج 

کاهش مقاومت در )) 9و ( (کارکنان یشغل تیرضا شیافزا)) 3های شماره آن است که گویه

 ((هاتيدر عملکردها و فعال ییو نوگرا یو دگرگون رشیشدن پذ آسانو  راتييبرابر تغ

 یهماهنگ)) 20اند و گویه شماره کسب نموده کنندگانشرکتباالترین ميانگين را از دیدگاه 

 اند.کمترین امتياز را داشته ((هاتياهداف و عملکردها و فعال انيم

 حفظ الگوها مؤلفههاي مرتبط با گويه بندياولويت .17جدول 

 ضرب تغييرات انحراف معيار ميانگين هاگویهشماره 

19 4/08 1/021 0/302 

23 4/06 0/025 0/312 

24 4/18 1/167 0/333 

25 3/24 1/073 0/345 

26 3/35 1/033 0/347 

27 3/87 1/035 0/410 

28 3/11 1/054 0/313 

حاکی  ارائه شده است نتایج حفظ الگوها مؤلفهها برای در جدول فوق نتایج تحليل گویه

 ((یکالن توسعه و متناسب با جوامع امروز یهاریزیبرنامه)) 24شماره  از آن است که گویه
کمتر از  28تا  25های کسب نموده و گویه کنندگانشرکتباالترین ميانگين را از دیدگاه 

 اند.ميانگين فرضی پرسشنامه بوده

 سازماني اثربخشي هايمؤلفهکلي و مقايسه  بندياولويت .18 جدول

 رتبه اثربخشی هایمؤلفه  ميانگين انحراف معيار ضریب تغييرات t داریمعنیسطح 

 3 انطباق  92/3 05/1 359/0 354/0 001/0

 4 کسب هدف  7/3 15/1 /428 241/1 001/0

 2 یگانگی  4 172/1 /390 128/0 001/0

 1 حفظ الگوها  47/4 27/1 /365 256/2 001/0

  ميانگين کل  02/4 16/1 /385 135/0 001/0
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حفظ الگوها با ميانگين  مؤلفهنتایج حاکی از آن است که ، اطالعات جدول بر اساس

ج اند. نتایامتياز را کسب نموده نیترنیيپا 7/3کسب هدف با ميانگين  مؤلفهباالترین و  47/4

اثربخشی سازمانی برای مدل  هایمؤلفهکند که همه ای نيز بيان میآزمون تی تک نمونه

خگویان توان گفت پاسبا ميانگين فرضی پرسشنامه دارند و می داریمعنیتفاوت  شدهطرح

 اند.اثربخشی مدل مدیریت مبتنی بر عرفان اسالمی را در حد خوب و باالتر ارزیابی کرده

 گیرینتیجه

خاصه در عرصه ، ماعیدر مباحث اجت تواندیماسالمی  عرفان، شده ارائهنتایج  بر اساس

مدیریت نتایج درخوری را برای بهبود نظام سازمانی فراهم آورد. امروزه مدیریت و سازمان 

سازمانی  یندهیزاف طوربهرا در نحوه زندگی افراد بر عهده داشته و  تأثيرو تشکيالت بيشترین 

. در چنين موقعيتی سازندیمدنيای ما را ، هاسازمانگفت که دنيای  توانیمهستيم و  رودررو

از طریق بهبود  هاسازماناست که باید حساسيت بسيار باالیی نسبت به اثربخش ساختن دنيای 

به بهبود  تواندیماین اساس هر قدمی که در این زمينه برداشته شود  مدیریت فراهم آید. بر

 زندگی بشر کمک کند.

رار ق موردبررسیبر مدیریت  تأثيرگذاریتوان عرفان اسالمی برای ، در این پژوهش

عبارت کليدی مرتبط  64، نظرانصاحب هایدیدگاهگرفت. به همين منظور ابتدا با تکيه بر 

 7می را با عرفان اسال یهاآموزهشناسایی تا در مرحله بعد بتوانند مدلی مدیریتی و مبتنی بر 

از  اختيار جمعیدر ، اصلی بسازند. سپس این مدل برای تعيين اثربخشی در اجرا مؤلفه

دهند.  قرار موردبررسیسنجه پارسونز آن را  بر اساسقرار گرفت تا  ربطذی نظرانصاحب

سازمانی بود.  بر مدیریت تأثيرگذاریتوانایی این مدل برای  دیيتأنتيجه این داوری نهایی نيز 

ریت توانست پيوند دو عنصر مهم عرفان و مدی شدهشناختهاین پژوهش در بستری کمتر  تاًینها

نتيجه به بهبود مدیریت سازمانی کمک کند. همچنين بستری را  و دررا به نمایش بگذارد. 

به انجام  ،تا دیگر پژوهشگران بتوانند با عنایت به روش و نتایج این مطالعه سازدیمفراهم 

 بيشتر پيرامون موضوع تشویق شوند. هایپژوهش
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